
PROTOKOLL - MØTE NR. 3/15 I KULTURHISTORISK MUSEUMS 

STYRE 
 

Møtet ble avholdt fredag 29. mai 2015 kl. 9:15-13.00 i St. Olavsgt. 29, seminarrommet. 

 

Til stede: 

Medlemmer:  Eilif Holte (møteleder), Ole Jakob Sunde, Susan Braovac, Dagfinn 

Skre, Amanda Schei, Marit Melhuus, Hilde Sofie Frydenberg (for 

Steinar Kristensen),  

 

Fravær: Kjersti Larsen, Lars Madsen 

 

Fra administrasjonen: Håkon Glørstad (med tale- og forslagsrett), Karl Kallhovd, Karsten 

Aase-Nilsen (referent). 

 

 

Sakskart: 
 

ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER 
 

A. Protokoll fra styremøtet 13.03.15.  

 Protokollen ble godkjent.    

 

B. Orienteringssaker fra museumsdirektør: 
 

a) Besøkstall pr. 30. april 2015 (vedlegg)  

Museumsdirektøren orienterte: Det er en samlet økning av besøkstallene 

på 14% fra 1. tertial i fjor; økningen er fordelt med 11% for 

Vikingskipshuset og 23% for Historisk museum. Det kan dermed ligge an 

til at en kan nærme seg besøkstallet for 2012, som lå betydelig høyere enn 

besøkstallene for 2013 og 2014. 
 

b) Status for økonomien pr. 30. april 2015 (vedlegg) 

Museumsdirektøren og ass. museumsdirektør orienterte: Resultatene for 1. 

tertial 2015 er isolert sett gode. Det er ingen vesentlige avvik mellom 

budsjett og regnskap hverken for lønns- eller driftsutgiftene, og det er 

høyere inntekter fra billett- og butikksalget enn budsjettert. Prognosen for 

2015 viser et større overskudd enn det ble budsjettert med ved årsskiftet 

2014/15. Prognosen viser mindre årlige overskudd også i årene frem til 

2019. Prognosene bygger imidlertid på at 8 stillinger fases ut og 7 holdes 

vakante. KHMs reelle økonomiske situasjon er altså svært alvorlig, og kan 

ikke stabiliseres med mindre en ny finansieringsmodell for KHM kommer 

på plass (se ny Sak 17/15). 

Styret tok orienteringen til etterretning og viste til benadlingen under ny 

Sak 17/15. 
 

c) Ny finansieringsmodell for KHM - status for oppfølging UiO og KD 

(vedlegg) 

Styret besluttet å behandle denne saken som en ny ordinær sak 

(«Drøftingssak»), se ny Sak 17/05 



 

d) Fremtidig bruk av Tullinløkkaområdet, regjeringens nye KVU-oppdrag til 

Statsbygg – rapport fra seminar. 

Museumsdirektøren orienterte om fremdriften i Statsbyggs arbeid med 

KVU-utredningen for Tullinløkka, herunder avholdt møte mellom SB og 

Tullinløkkas «interessenter». UiOs interesser og prioriteringer i 

Tullinløkkakabalen er kjente, og ble spilt inn på nytt avmuseumsdirektøren 

og UiOs viserektor på nevnte møte. For KHMs del er en viktig del av 

kabalen også spørsmålet om evt. fremtidig bruk av Fr.gt.3 av HFs miljøer 

innen arkeologi, konservering, kulturhistorie og museologi. Statsbygg 

KVU-rapport er planlagt avgitt i november inneværende år. 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

e) Fellesmøte for direktørene ved Bygdøys museer - tiltak for samarbeid og 

samordning. 

Museumsdirektøren orienterte om det berammede fellesmøtet mellom 

Bygdøys museumsdirektører 17. juni. Møtet, som har kommet i stand etter 

initiativ fra KHM, vil foruten orientering om VTM-prosjektet undersøke 

mulighetene for fellesinitiativ rundt transport- og parkeringsløsninger. 

Mulighetene for samarbeid på øvrige områder samt etablering av rammer 

for fastere fremtidig samarbeid vil også bli drøftet.  

Styret uttrykte tilfredshet med KHMs initiativ. 

 

f) Arbeidsmiljøundersøkelse ved KHM høsten 2015 (vedlegg) 

Avdelingsdirektøren orienterte om arbeidsmiljøundersøkelsen som KHM 

vil holde i slutten av oktober. Undersøkelsen vil skje med basis i et 

opplegg som er spesialdesignet for universitets- og høyskolesektoren 

(«ArK»), og som har vært under utprøving ved universiteter og høyskoler 

i hele landet de siste 2-3 år. Det er fastsatt i KHMs årsplan 2015-17 at 

undersøkelsen skal gjennomføres ved KHM høsten 2015. 

Styret minnet på viktigheten av at det er et godt opplegg for oppfølging 

etter at resultatet av undersøkelsen er kjent. Administrasjonen orienterte 

om det standardiserte opplegget for oppfølging, og om samarbeidet med 

fagressurser sentralt ved UiO om dette. 

 

g) «Vikingtiden lever» - framdrift og status sponsorprosjekt med Viking 

Cruise 

Styrelederen og museumsdirektøren orienterte om forsinkelsene i 

bestillingen av den planlagte filmproduksjonen som følge av UiOs 

håndtering av prosedyrekrav i statens innkjøpsregelverk. Det er nå etablert 

en alternativ fremgangsmåte, og endelig avtale med Viking Cruise er 

inngått. 

Styret uttrykte tilfredshet med den etablerte løsningen, og med 

styrelederens innsats for å få denne på plass. 

 

h) Ny utstilling – «Ta det personlig» (vedlegg) 

Museumsdirektøren orienterte om KHMs viktigste utstillingssatsing i 

2015, «Ta det personlig». Utstillingen, om moter, smykker og 

selviscenesettelse, bygger i stor grad på KHMs visjon om sammenhengen 

mellom de tre F’er. I tilknytning til utstillingen, som åpner 17. juni, gis det 



også ut en egen bok, som presenterer mye av forskningen som ligger bak 

utstillingskonseptet. Et eks. av boken ble overrakt styrets medlemmer. 

  

 

DRØFTINGSSAKER 

 

S 17/15 NY FINANSIERINGSMODELL FOR KHM - STATUS FOR   

  OPPFØLGING UIO OG KD, UIOs BUDSJETT 2016 (NB: ny sak) 

  Saksdokumenter: 

  1. Utdrag av Stortingsdebatt om universitetsmuseene 

  2. Rektors blogg: «Museene er et bærende element i vårt samfunnsoppdrag» 

  3. Notat fra museumsdirektøren, delt ut i møtet: «UiOs budsjett for 2016 -  

  orientering til KHMs styre» (U.off. § 14.1). 

 

  Museumsdirektøren orienterte om debatten i Stortinget, herunder statsrådens 

  vurderinger av universitetsmuseenes roller og oppgaver og    

  deres finansielle grunnlag. Debatten ble holdt som følge av en interpellasjon 

  fra representanten Trine Skei Grande. I forlengelsen av stortingsdebatten  

  viet UiOs rektor et eget blogginnlegg til universitetsmuseenes situasjon. Det er 

  anerkjennende vurderinger og positive signaler både i    

  stortingsrepresentantenes, statsrådens og rektors uttalelser, herunder om  

  nødvendigheten av mer solide finansieringsordninger for universitetsmuseene. 

  Foreløpige signaler kan imidlertid tyde på at KHM ikke vil få gjennomslag fra 

  UiO for sin tiltakspakke for styrking av det finansielle grunnlaget fra og  

  med budsjettet for 2016. Lykkes en ikke med dette, vil mye av grunnlaget for 

  gjennomføring av KHMs nylig vedtatte Strategi 2020 bortfalle, og en  

  plan for nedtrapping av virksomheten må igangsettes (jfr. styrebehandlinger 

  13.03.15 og 05.02.15). UiOs budsjett 2016 behandles på møte i   

  universitetsstyret 23. juni. 

  Styret drøftet situasjonen med utgangspunkt i museumsdirektøren innledning 

  og saksnotat utdelt i møtet. Det var enighet om at planmessig oppfølging  

  mot UiO-ledelsen og UiO-styrets medlemmer må gjennomføres frem mot  

  styremøtet 23. juni. Styret fastsatte tiltak, rollefordeling og fremdriftsplan for 

  oppfølgingen frem mot UiO-styremøtet. Ny statusvurdering gjøres på neste 

  KHM-styremøte 19. juni 2015. 

 

  Vedtak: 

  Styret tok museumsdirektørens orientering til etterretning. Styret understreket 

  viktigheten av at gjennomslag for styrket finansiering av KHM oppnås på  

  UiO-styremøtet 23. juni 2015, og fastsatte tiltak, rollefordeling og   

  fremdriftsplan for oppfølgingen frem mot dette møtet. 

 

 

FASTE RAPPORTERINGER TIL STYRET  

 
 

S 12/15 PROSJEKT NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY – 

STATUSRAPPORT PR. MAI 2015 

Saksdokument: 

Statusrapport VII fra KHM-adm. til styret. 



   

  Museumsdirektøren og avdelingsdirektøren orienterte om det pågående  

  arbeidet i Statsbygg om kvalitetssikring av anslagene for byggekostnad pr. 

  kvm. Arbeidet har blitt forsinket på grunn av ulike tilleggsbestillinger fra  

  Kunnskapsdepartementet. Statsbygg vil oversende endelig versjon av sin  

  utredning til Kunnskapsdepartementet i første del av juni. Det er sannsynlig at 

  Kunnskapsdepartementet vil ta endelig stilling til grunnlaget for   

  arkitektkonkurransen innen utløpet juni, og at utlysning av konkurransen vil 

  kunne skje i slutten av august. 

  Styret tok orienteringen til etterretning, men uttrykte på generelt grunnlag  

  misnøye med de mange utsettelser som har påløpt i denne saken. Styret finner 

  det også utilfredsstillende at UiO og KHM ikke har kunnet kommentere  

  premisser og grunnlagsmateriale for Statsbyggs utredninger underveis i  

  prosessen. Styret legger til grunn at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige for 

  UiO og KHM samtidig med oversendelsen til Kunnskapsdepartementet. Styret 

  finner det ellers nødvendig at det holdes et møte i VTM-prosjektets øverste 

  organ,  prosjektrådet, før endelig fastsetting av grunnlag for   

  arkitektkonkurransen, og ber om at administrasjonen i samarbeid med UiO-

  sentralt/EA følger dette opp.   

 

Vedtak:  

Styret tok statusrapporten, og orienteringene gitt i møtet, til etterretning. 

Styret beklager prosjektets mange forsinkelser. Styret legger til grunn at 

Statsbyggs kvalitetssikringsdokumenter gjøres tilgjengelige for UiO og KHM 

samtidig med oversendelsen til Kunnskapsdepartementet, og at det holdes et 

møte i prosjektrådet før endelig fastsetting av grunnlag for 

arkitektkonkurransen. 

 

 

ORDINÆRE SAKER 

   

 

S 13/15 KHMs LOKALER PÅ ØKERN - ENDRING AV STRATEGISKE  

  FØRINGER OG TIDSPERSPEKTIV INNEN RAMMEN AV KHMs OG 

UIOs 3-LOKASJONSMODELL 

  Saksdokumenter: 

1. Fremleggsnotat av 20.05.15 fra museumsdirektøren og 

avdelingsdirektøren. 

2. KHM, UiO og Økernbygget fra 2006 til i dag - oppsummering. 

 

  Museumsdirektøren og avdelingsdirektøren orienterte om pågående  

  sonderinger mellom UiO v/Eiendomsavdelingen og Økernbyggets eier om 

  forlengelse av leieavtalens løpetid fra nåværende 15 til 25 år. En slik  

  forlengelse vil legge grunnlaget for at en større andel av kostnadene ved den 

  prosjekterte ombyggingen av  lokalene vil kunne dekkes av utleier. KHM- 

  styret har tidligere lagt til grunn at KHMs tilstedeværelse i Økernlokalene skal 

  ha et mellomlangt perspektiv, dvs. fram til 2025-30. I fremleggsnotatet til  

  styret legger museumsdirektøren til grunn at det nye anlegget vil få en god 

  teknisk standard og hensiktsmessige museale driftsløsninger, og anbefaler  

  derfor, utfra en samlet vurdering, at rammene for KHMs tilstedeværelse  



  i lokalene endres fra et mellomlangt til et varig tidsperspektiv.   

Styret avventer resultatet fra forhandlingene mellom EA og lokalenes eier, og 

vil ta stilling til tidsperspektivet for KHMs tilstedeværelse når dette foreligger. 

I en slik strategisk vurdering må det også foretas en kvalitetssikring av det 

samlede kostnadsbildet opp mot hva som kan oppnås gjennom andre 

langsiktige alternativer. 

   

  Vedtak: 

Styret avventer resultatet av forhandlingene mellom UiO og Økernlokalenes 

eier om nye leiebetingelse og forlengelse av leieavtalen, og vil ta stilling til 

tidsperspektivet for KHMs tilstedeværelse når dette foreligger. I vurderingen 

av Økernbyggets plass i KHMs langsiktige lokaliseringsstrategi må det foretas 

en kvalitetssikring av det samlede kostnadsbildet opp mot hva som kan oppnås 

gjennom andre langsiktige alternativer. 

 

 

S 14/15 FORSLAG OM OPPRETTING AV PROFESSOR II-STILLING I aDNA 

  Saksdokument: 

 Notat fra museumsdirektøren av 20.05.15 om oppretting av professor-II 

stilling i aDNA. 

   

 Museumsdirektøren orienterte om bakgrunnen for forslaget, herunder 

rammebetingelsene som er lagt gjennom UiOs etablering av en ny og moderne 

aDNA-lab. KHM har bidratt til finansieringen av lab’en, og samarbeider 

forøvrig med Mat.Nat., Med.fak og NHM om bruken av denne. Gjennom 

KHMs forvaltningsansvar for store samlinger av arkeologisk benmateriale, 

samt bruken av aDNA-teknologi på dette i egen forskning, ligger det en 

betydelig fremtidig, forskningsstrategisk interesse også KHM i dette. 

 Styret var positiv til etableringen av prof.-II-stillingen, men understreket 

viktigheten av at satsingen skjer på en måte som ivaretar KHMs interesser i et 

strategisk langtidsperspektiv. Styret legger også vekt på at det ligger til rette 

for at prof.-II-stillingen kan bli selvfinansierende og inntektsgenererende. 

  

 Vedtak:  

 Styret ga sin tilslutning til fremlagte forslag til oppretting av professor II-

stilling i aDNA. Styret gir sin tilslutning til at KHM og NHM i fellesskap tilbyr 

professor Eske Willerslev, København,  stillingen i en stillingsbrøk på 10 % 

over fem år. Tilslutningen skjer under forutsetning av at KHM og NHM lykkes 

med å sikre finansiering av stillingen i samsvar med opplegget som er skissert 

i museumsdirektørens notat. 

 

 

S 15/15 PERSONLIG OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER 

KOMPETANSEBEDØMMING 

  Saksdokumenter: 

1. Innstilling fra museumsdirektøren av 20.05.15. 

2. Sakkyndig bedømmelse. 

3. Søknad med CV fra søkeren. 

4. Bekreftelse på fullført fellesdel av kursprogrammet «Pedagogisk 

basiskompetanse». 



   

  Vedtak: 

  Styret ga sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling, og tildeler  

  Marianne Vedeler personlig opprykk til professor. 

 

 

S 16/15 STYREMØTER HØSTEN 2015 - FORSLAG MØTEDATOER 

  Fredag 25. september 

Fredag 6. november 

Fredag 11. desember 

 

 

 

 

EVENTUELT 

Ingen saker 

 

 

Oslo, 8. Juni 2015 

 

 

    Eilif Holte 

                                      Styreleder 

                    Håkon Glørstad 

                                  Museumsdirektør 


